Informare asupra hotărârilor Consiliului de administrație
În datele de 25-26.01.2016, au avut loc şedinţele Consiliului de administraţie al C.N.
,,Constantin Carabella'' Târgovişte, aspectele analizate fiind următoarele:
1) Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru
personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai
multe specializări (Art. 263, alin. (1) din Legea 1/2011 și Art. 24 alin. (2) din OMECȘ nr.
5559/27.10.2015)
2) Soluţionarea cererilor de prelungire a activităţii pentru profesorii pensionabili la datade
31.08.2016 (Art. 28 alin. (4), (5) din OMECȘ nr. 5559/27.10.2015)
3) Analizareacererilorde completare a normei didactice pentru profesori ai CJRAE
4) Aprobarea echipei proiectului Gândește pe toate părțile, proiect aprobat în CAER 2016
5) Evaluarea activităţii personalului nedidactic pentru anul 2015
6) Amenajarea unei săli de proiecție, a unui cabinet medical și stomatologic; relocarea
spațiilor pentru secretariat și contabilitate
7) Stabilirea persoanei de contact care va utiliza certificatul SSL la examenele naționale din
2016
Principalele hotărâri adoptate au fost următoarele:
o întregirea normei didactice pentru următorii profesori titulari:
- Rusu Dorin - 6 ore specialitatea matematică;
- Joiţa Bogdan - 13 ore specialitatea geografie + 3 ore specialitatea istorie;
- Păun Decebal -12 ore specialitatea educaţie fizică şi sport;
o prelungirea activităţii didactice pentru următorii profesori titulari:
- Dinu Otilia - specialitatea matematică;
- Fanache Angela - specialitatea informatică;
- Păun Decebal - specialitatea educaţie fizică şi sport;
o echipa de management a proiectului Gândeşte pe toate părţile, proiect aprobat în CAER
2016:
Popa Teodora - coordonator de proiect
Stoicescu Corneliu - responsabil cu organizarea şi desfăşurarea concursului de matematică
şi logică Cezar Ivănescu
Gabor Mihaela - responsabil cu organizarea şi desfăşurarea simpozionului Gândeşte pe
toate părţile
Stoicescu Carmen, Oros Nicoleta

- responsabili cu desfăşurarea pe secţiuni a

simpozionului
Dinu Otilia - responsabil promovare proiect
Tache Daniel, Riza Monica - responsabili diseminare proiect
Soare Evelina - responsabil financiar
Rusu Dorin, Vitan Adrian, Fanache Angela - membri echipă de implementare

o Pentru persoanele de la CJRAE care au solicitat obligația de catedră 4 ore, s-au stabilit
următoarele: Rizea Mihaela -4 ore psihologie
Vizitiu Carmen -1 oră CDȘ și 3 ore psihologie
Stanciu Constanța -4 ore CDȘ
Tomescu Alice -1 oră CDȘ și 3 ore educație antreprenorială
o Toţi angajaţii personalului nedidactic au primit calificativul Foarte bine pentru activitatea
din anul calendaristic 2015
o Prelungirea activității doamnei Nedelcu Ioana, îngrijitor, pensionabilă
o Amenajarea unui dispensar școlar și a unui cabinet stomatologic în spațiul alocat
compartimentelor secretariat și contabilitate și realocare de spații acestor compartimente
o Atribuirea unui spațiu pentru amenajarea unei săli de proiecție
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